
 

Professional Product Owner 

Duur 2 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers 

Examen Optioneel 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands en Engels 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

De Professional Product Owner training bevat de fundamenten voor het succesvol runnen van een 

Agile project, waarbij gebruik wordt gemaakt van Scrum. 

Inhoud van de opleiding 

De deelnemer leert vanuit de rol van Product Owner een balans te vinden in de verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden tussen de Prodict Owner, het team en de Scrum Master. Deze training gaat dieper 

in op het gebruik van User Stories, traditionele requirements, features, Use Cases en issues. De 

sterktes en zwaktes van deze componenten worden aangestipt en oplossingsstrategieën worden 

behandeld. De nadruk ligt op zelforganiserende vermogen van het team en de samenwerking tussen 

de Product Owner, Scrum Master en het Scrum team. 

 

In deze training neemt de deelnemer zelf de regie en bouwt eigen cursusinhoud op vanuit een product 

backlog. Vanaf het eerste moment wordt het belang van het stellen van prioriteiten voor de markt 

aangekaart, daarna wordt aan de slaag gegaan met de balans tussen Product Backlog Items (PBI’s) 

kwaliteit en tijd. En dat al in het eerste half uur! Hoe het daarna gaat, is afhankelijk van de keuze van 

de deelnemer. 

Doelgroep 

De Professional Product Owner training is voor huidige Product Owners die hun kennis over Scrum en 

de succesfactoren willen opfrissen en de vaardigheden willen aanscherpen. De training is ook geschikt 
voor aankomende Product Owners die willen leren hoe de Agile processen werken en inzicht willen 

krijgen wat er van hem of haar in deze rol wordt verwacht. De training biedt daarnaast inzichten in 
wat businessmedewerkers en managers kunnen verwachten van Scrumtrajecten en is daarom ook 

zeker van toegevoegde waarde voor collega’s die vanuit hun businessrol te maken hebben of krijgen 

met Scrum. 

Vereiste voorkennis 

Het is aanbevolen om de Scrum Guide van te voren te lezen.  
(Scrum Guide: http://www.scrumguides.org/) 

http://www.scrumguides.org/
http://www.scrumguides.org/


 

Opzet van de opleiding 

Tijdens deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
• Scrum basics; 

• Product Backlog; 
• Poker Planning; 

• Enabling Specification; 
• Klantbetrokkenheid; 

• Sprintplanning; 

• Releaseplanning; 
• Emergency procedure; 

• Sprint Review. 

 

Daarnaast is er keuze uit een groot aantal extra trainingsonderdelen. 

Certificaat en examen 

Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. 
 

Het examen maakt geen onderdeel uit van deze training. Het examen kan besteld worden via 
www.scrum.org. 

Inschrijving en kosten 

Inschrijven kan via onze website. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding 

staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.  

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

Tel.: +31 (0)88 660 66 50 

Web.: academy.sogeti.nl  
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